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RELATÓRIO DE INTERCÂMBIO – CRInt ECA 

 

 

Nome: Dimítria de Faria Coutinho_______________________________________________  

No. USP 8950593_______ Curso ECA: Jornalismo______ 

 

Dados do Intercâmbio 

 

Universidade: Escola Superior de Comunicação Social – Instituto Politécnico de Lisboa 

Curso: Jornalismo_____________________________________________ 

Período: (   )1º Semestre de ____   (X) 2º Semestre de 2016    (   ) Ano Completo de ______ 

 

Parte I - Vida acadêmica 

1) Disciplinas cursadas: 

 Ateliê de Jornalismo Multiplataforma 

 Ateliê de Técnicas de Entrevista 

 Jornalismo Literário 

 Fotografia 

  

  

  

  

  

 

2) Faça uma breve descrição dos programas das disciplinas cursadas, relatando quais foram 
as dificuldades/desafios enfrentados: 

Ateliê de Jornalismo Multiplataforma: as aulas foram dadas por três professores diferentes, sendo 
majoritariamente dadas pela professora titular da disciplina. Nas aulas da professora principal, o 
tema era sempre a questão multiplataforma, trabalhando com exemplos e explicações. Nas aulas 
dos outros dois professores, os temas foram jornalismo visual e radiojornalismo. As aulas foram 
boas, especialmente as da professora principal – os demais professores estavam improvisando 
para cobrir as aulas em que ela não estava. Os métodos de avaliação foram 2 trabalhos, sendo 
um individual e um em grupo, além da participação em sala. Os trabalhos são bastante complexos 
e com pouco tempo para serem feitos, então talvez esse tenha sido o maior desafio/dificuldade 
nessa disciplina.  

Ateliê de Técnicas de Entrevista: o professor é incrível e deu muita atenção aos intercambistas – 
inclusive se preocupava sempre se eu estava entendendo o sotaque dele. As aulas são, 
basicamente, um revezamento entre entrevistas que fizemos, notícias que produzimos sobre 
essas entrevistas e comentários do professor sobre todas as atividades de todos os alunos. Deu 
para aprender bastante coisa e as atividades (que foram o método de avaliação) não foram tão 
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trabalhosas. A “prova final” foi uma entrevista de 5 min com um convidado chamado pelo 
professor. Tudo muito tranquilo e muito bem ensinado. Nada de dificuldades.  

Jornalismo Literário: quando tínhamos aula (o professor faltava bastante), o conteúdo ensina era 
muito bom. As aulas eram mais teóricas que as demais disciplinas que cursei. Os métodos de 
avaliação foram uma prova, um seminário sobre um livro e uma peça de jornalismo. Talvez a 
maior dificuldade dessa disciplina foi o seminário, que fiz sozinha porque ninguém se ofereceu 
para me incluir nos grupos e eu era a única intercambista dessa turma. De resto, foi tudo bem 
tranquilo.  

Fotografia: a disciplina é do curso de Audiovisual e Multimedia, e não de Jornalismo. O professor 
faltou sem avisar algumas vezes e deu atividades em excesso e com tempo curto (e pouca 
bagagem ensinada em sala) para serem executadas; essas foram as maiores dificuldades. A 
disciplina aborda o básico da fotografia: como funcionam as câmeras e como funcionam os 
recursos do photoshop.  

 

3) Você conseguiu se matricular nas disciplinas que queria? Por quê? Houve algum tipo de auxílio 
por parte da universidade a esse respeito (Academic Advisor)? 

Sim. A secretaria da escola permite que tenhamos um mês para nos matricularmos, e isso permite 
assistir aulas e decidir quais matérias realmente fazer. Quando não havia mais vagas na 
disciplina, a secretaria pedia para o aluno solicitar assinatura de permissão do professor (algo 
similar ao nosso requerimento na USP), e os professores foram bem maleáveis com 
intercambistas em relação a isso.  

 

4) A quantidade de disciplinas escolhidas foi adequada? Comente. 

Sim. Achei que quatro disciplinas foi um número ideal, porque menos que isso ficaria muito tempo 
livre e mais que isso ficaria muito maçante. Todas as disciplinas que cursei exigiam bastante 
tempo extra classe na execução de trabalhos, então acredito que escolhi a quantidade certa de 
disciplinas.   

 

5) O conteúdo das disciplinas correspondeu às suas expectativas? Por quê? 

Sim. O conteúdo foi bastante similar ao esperado, consegui aprender bastante coisa nova sobre 
os assuntos que me interessavam – assuntos esses que foram cruciais na hora de escolher as 
disciplinas.  

 

6) Qual(is) o(s) sistema(s) de avaliação utilizados nos cursos? Assinale quantas alternativas sejam 
necessárias. 

(X) Testes/provas                        (X) Trabalhos em classe 

(    ) Monografia individual ao final do período  (    ) Monografia em grupo ao final do período 

(X)Outras (especifique): Reportagens e entrevistas 

 

7) De maneira geral, qual era a principal estratégia de ensino na maioria das aulas? 

(X) Palestras/conferências do professor responsável pela disciplina. 

(   ) Palestras/conferencias de professores convidados 

(X) Aulas dialogadas e debates mediados pelo professor da disciplina. 

(   )Outra (especifique): _________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

8) Quais das seguintes facilidades eram oferecidas pela Universidade/ Faculdade? 

(X) Biblioteca    (X)  Restaurantes/ Lanchonetes 

(X) Computadores   (    )  Centro Esportivo 

(    ) Alojamento   (    )  Tutor 

(    ) Outras: 

 

9) Você teve dificuldade para acompanhar as aulas devido ao idioma? (     ) Sim      (X) Não 

Em caso, afirmativo, explique suas principais dificuldades. ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10) Em relação à qualidade do curso, você o considera melhor, pior ou equivalente a seu curso na  
ECA? Por quê? 

Equivalente. A infraestrutura da universidade de lá é bem melhores que a da ECA no que diz 
respeito a equipamentos. As aulas possuem mais conteúdo (sem fazer o aluno se viram sozinho) 
do que as da ECA. Mas, no balanço geral, acredito que seja equivalente. Há pontos em que a 
ESCS é melhor, como os citados. Mas há pontos em que a ECA ganha. Por exemplo, na ECA há 
muitas aulas práticas, lá é quase inexistente; os alunos da ESCS são bem mais despreparados 
que o da ECA, então isso atrasa o aprendizado da turma como um todo.  

 

Parte II - Integração 

1) Houve atividades de recepção/integração para os estudantes estrangeiros? 

(X) Sim    (      ) Não 

 

Se a resposta for afirmativa, responda: 

a) Quem as organizou? 

A própria universidade.  

 

b) Como foram?  

Fomos convidados para a festa inaugural do semestre, mas ela foi muito mais direcionada aos 
calouros do que aos intercambistas. Depois, houve uma reunião só com os intercambistas, em 
que foram sanadas dúvidas sobre a matrícula e as questões institucionais. Houve também 
apresentação da faculdade.  

 

2) Durante o período em que esteve na Universidade, você teve mais contato com estudantes 
nativos ou com estrangeiros? 

Tive mais contato com os próprios brasileiros. Os portugueses são mais fechados mas consegui 
me enturmar com alguns que foram bem atenciosos em me ajudar com questões acadêmicas.  
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3) Como foi a receptividade dos professores? Eram acessíveis fora das aulas? 

Os professores foram bem receptivos, não houve problema algum. Sempre responderam emails 
ou possíveis dúvidas ao fim das aulas.  

 

4) Você enfrentou algum tipo de preconceito no ambiente acadêmico e/ou na cidade em que 
estudou? 

De maneira geral, não. Houve só um caso em que fiquei bastante incomodada com uma colega 
de sala. Tentando não me alongar muito, foi aquela velha questão de eles acharem que quem não 
é europeu está num patamar abaixo no que diz respeito à cultura. Mas foi só um caso e, além 
dele, não tive grandes problemas por ser brasileira.  

 

 

Parte III – Documentação  

1) Houve problemas em relação ao visto? Alguma dica para facilitar o processo? 

O problema foi a demora. Como o Instituto Politécnico demorou muito para enviar a carta de 
aceite, eu demorei para dar entrada no visto. Em decorrência disso, o documento demorou para 
ficar pronto, e o nervosismo de não dar tempo foi grande. A dica é fazer tudo o quanto antes! 
Mesmo que a universidade demore, vá separando todos os outros documentos necessários (que 
são muitos).  

 

2) Foi preciso se registrar no país onde realizou intercâmbio? Como foi esse processo? 
(especifique prazos, taxas, documentos necessários) 

Não.  

 

3) Na universidade/faculdade, que documentos você teve que fazer?  

Não precisei fazer nenhum documento.  

 

Documento Valor da taxa 

  

  

  

  

 

Parte IV – Alojamento/Moradia 

1) Você morou em: 

(    ) Alojamento da Universidade/ Faculdade        (    ) República   

(    ) Casa de Família                 (X) Apartamento alugado  

        (   ) Individual     (X)Compartilhado 
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a) Havia necessidade de permanência mínima? 

Não.  

 

b) Como você avalia a qualidade do alojamento/moradia relação à limpeza, conforto e facilidades 
oferecidas? 

Avalio de forma positiva. Como ficamos só eu e mais uma pessoa (da ECA também) no 
apartamento, tudo foi mais simples. Tínhamos bastante autonomia e nós mesmas fazíamos a 
limpeza.  

 

c) Era próximo à escola e/ou próximo a lugares de interesse? 

Não, a localização era afastada da escola, mas bem próxima a uma estação de metrô.  

 

2) Foi necessário efetuar depósito antecipado (caução) ? (X) Sim   Não (.....)\ 

a) De que maneira  os pagamentos foram realizados? 

Sempre no dinheiro, para a proprietária.  

 

 

Parte V – Clima  

1) Quais as condições climáticas que você enfrentou? 

No início, nos meses de setembro e outubro, peguei um clima mais quente. Depois, o frio chegou 
e em dezembro e janeiro fez bastante frio. Peguei também chuva no inverno.  

 

2) Que tipo de roupa você aconselha que sejam levadas para o mesmo período? 

Todo tipo de roupa, praticamente. Porque no calor que teve no início, dava pra sair de regata, 
shorts, vestido. E o inverno é bem mais frio que o daqui, então vale levar as roupas de frio que 
usamos por aqui também. Dica: não compensa ficar apavorado antes de ir e comprar roupas de 
frio por aqui. Lá os preços são bem melhores e as roupas são mais preparadas para o inverno 
deles.  

 

Parte VI – Seguro-Saúde 

1) Você já possuía seguro saúde de cobertura internacional ou precisou comprar para a viagem? 
Precisei compra para a viagem.  

 

2) Você precisou usar o seguro saúde durante o período de intercâmbio? Teve problemas de 
atendimento? 

Sim e sim. Tive uma dor nas costas muito forte e precisei acionar o seguro. Embora eles tenham 
sido super atenciosos durante as ligações, marcaram um médico para mim no dia seguinte e foi 
horrível. O médico era de um consultório de medicina do trabalho e não entendia nada de 
ortopedia. Ele me perguntou o que eu achava que ele deveria me receitar (é sério) e não me 
passou nenhuma confiança. Liguei no seguro para marcar outro médico e eles disseram que eu 
precisava esperar esse primeiro médico enviar o laudo para, depois, eles conseguirem me 
agendar com outro. Resultado: não consegui um bom atendimento e esperei a dor passar 
sozinha.  
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Parte VII – Custos 

1) Você recebeu algum tipo de Bolsa de Estudos para realizar seu intercâmbio? (  )Sim  (X)Não 

    Se sim, qual? _______________________________________________________________ 

 

Transporte 
para o país 
(passagens 
aéreas ida e 

volta) 
R$ 

Moradia 
(média de 

gastos 
por mês)  

 

R$ 

Transporte 
na cidade 
(média de 
gastos por 

mês) 

 R$ 

Alimentação 
(média de 
gastos por 

mês)  
 

R$ 

Taxas 
escolares/ 

Outras 
taxas 

Seguro-
Saúde  

 
 
 

R$ 

Total de 
gastos 

aproximado 
para o 

período 
R$ 

2890 reais 200 euros 35.65 euros 
(valor do 
bilhete de 
Lisboa) 

170 euros  1900 reais 15500 reais 

Média de cotação da moeda à época do intercâmbio: R$3,85. (Marquei os gastos em euros 
porque não tenho controle exato de quando gastei em reais, já que peguei várias cotações 
diferentes – oscilando entre 3.7 e 4.00) 

 

Conclusão 

1) Qual a avaliação que você faz do do Intercâmbio e da experiência que você teve para sua vida 
pessoal, acadêmica e profissional? 

Experiência única. O intercâmbio foi incrível para a minha vida, me fez crescer muito 
pessoalmente, além de ter ganhado muito conhecimento – tanto acadêmico como cultural.  

 

2) Que conselhos e/ou dicas que você daria para os estudantes que pretendem ir para o mesmo 
lugar em que você esteve? 

Não tenham dúvidas de que Lisboa é uma cidade incrível. Não percam a oportunidade de se 
relacionarem com pessoas de outros países; Portugal tem MUITOS brasileiros e se torna muito 
cômodo e fácil manter relações só com eles – erro que eu mesma cometi. Mas se permitam 
conhecer novas pessoas, abrir novos horizontes.   

 

3) Se achar necessário, utilize o espaço abaixo para mais informações/comentários. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


